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Se dă următorul rebus: 

 

        1.            

   2.                 

       3.             

 4.                   

        5.            

6.                    

      7.               

     8.               

         9.           

   10.                 

         11.           

     12.               

         13.           

 

1. este latura instrumental-operaţională a personalităţii şi reprezintă însuşirile psihice şi fizice relativ 

stabile care îi permit omului să efectueze cu succes anumite activităţi; 

2.  conform teoriei lui Jung, este o caracteristică a persoanelor deschise cu mulți prieteni, orientate spre 

activități practice; 

3. este latura relaţional-valorică a personalităţii şi reprezintă totalitatea însuşirilor esenţiale şi stabile 

care se exprimă în valorile personale şi prin atitudinile omului în raport cu diferite domenii ale vieţii; 

4. conform teoriei lui Jung, este o caracteristică persoanelor cu o fire închisă, retrase, liniştite, distante 

şi rezervate faţă de semenii lor, stăpâne pe sine; 

5. conform teoriei lui Hipocrat este un temperament predominant extravert, instabil, impulsiv, foarte 

activ, se implică în activitate cu mult entuziasm, consumă o mare cantitate de energie nervoasa, nu-i 

plac activităţile monotone, ia iniţiativă; 

6.  este latura dinamico-energetică a personalității,  are un caracter înnăscut, care structurează din punct 

de vedere formal conduita umană ; 

7. abilitatea de a înțelege propriile comportamente și emoții ( inteligenţa................................) 



8. este latura rezolutiv-productivă şi este dimensiunea personalității ce favorizează adaptarea conduitei 

intelectuale, practice sau sociale la situații noi; 

9. fază a procesului creativ când apare soluția problemei, ideea apare pe neasteptate; 

10. fază a procesului creativ ce se desfășoară la nivel inconștient, este perioada de așteptare când 

problema rămâne nerezolvată, iar individul are alte preocupări; 

11. este modalitatea individului de a se raporta la evenimente; 

12. este latura transformațional-constructivă a personalităţii şi reprezintă ansamblul factorilor subiectivi 

și obiectivi care duc la realizarea de către indivizi a unui produs original şi de valoare pentru societate; 

13. este un nivel al creativităţii caracterizat printr-o originalitate a produsului atât de ridicată încât 

determină modificări revoluţionare într-un domeniu. ( creaţie.............................) 

 

Ce cuvânt aţi descoperit pe verticală ? 
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